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Godkendelse af skovrejsning inden for skovrejsningsom-

råde Æbelholt Skov 

Ejendommen matr. nr. 3n, 3 k Tjæreby By, Tjæreby. 

Matr.nr. 2b, 1b, 1c, 64c, 64d og 1d Æbelholtdam, Tjæreby 

 

Hillerød Kommune modtog den 12. maj 2021 Naturstyrelsen Nordsjæl-

lands anmeldelse om at rejse skov på 18,7 ha ved Wendelholm samt VVM 

screeningsskema. 

Godkendelsen af skovrejsningen er givet på baggrund af anmeldelsen og 

§ 8 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 

nr. 1236 af 24. november 2017. 

Inden for projektområdet bliver der både skovbeplantning samt lysåbne 

arealer. Der sker ny tilplantning på ca. 18.7 ha. Et areal på ca. 6.5 ha bli-

ver plantet som en forsøgs bevoksning samt bevoksninger som skal bru-

ges til produktion af frø. Det samlede projektareal er på ca. 24 ha. 

Skovrejsningen er en del af etableringen af Æbelholt Skov og foretages af 

Naturstyrelsen Nordsjælland som også er ejer af arealet. Formålet med 

skovrejsningen er at sikre rent grundvand og dermed rent drikkevand.  

Projektet vil derudover bidrage til øget biodiversitet, klimaforbedring ved 

at binde CO2 samt og øge de rekreative værdier. 

Hillerød kommune har sammen med Naturstyrelse Nordsjælland, og 

HOFOR indgået en samarbejdsaftale omkring Skævinge Skov (nu Æbel-

holt Skov) i 2018.  

Hillerød Kommunes godkendelse  

Kommunen godkender hermed anmeldte areal på 24 ha 

på vilkår af  

 at der ikke plantes nærmere end 12 m fra be-

skyttet natur (§3) 
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 at der ikke uden tilladelse fra kommunen som 

vandløbsmyndighed: plantes eller etableres an-

læg af blivende art nærmere end 5 m fra den 

øverste vandløbskant fra Æbelholt Å. 

 

Arealet godkendes efter jordressourcebekendtgørelsen, da der ikke er 

planmæssige forhold i kommuneplanen eller anden lovgivning, der strider 

mod projektet, såfremt vilkårene følges.   

Udpegninger i kommuneplanen 

Arealet ligger i et område som er udpeget som positivt skovrejsningsom-

råde.  

Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Skovrejs-

ningen og de åbne utilplantede områder vil være en fordel for den lang-

sigtede beskyttelse af grundvandet og drikkevandet. Det forudsættes at 

driften af området sker uden brug af bekæmpelsesmidler og gødning. 

Området ligger ikke i et område som er udpeget som bevaringsværdigt 

landskab. Landskabsdpegningen er baseret på en landskabskarakterana-

lyse af landskabet.  

Det aktuelle projektområde ligger ifølge landskabskarakteranalysen i to 

landskabskarakterområder. Størstedelen af projektarealet ligger i ”Freers-

lev-Harløse Landbrugslandskab”. En mindre del af projektområdet mod 

vest ligger i ”Æbelholt ådals landskab”. I landskabskarakteranalysen 

fremgår det, at projektområdet ligger i et karakteristisk område. Det stra-

tegiske mål for landskabet er at vedligeholde landskabet.  

Om Æbelholt ådals landskab står i landskabsanalysen at Æbelholtsdam 

bør plejes som åbent naturområde, således at tilgroning begrænses. I 

skovrejsningsprojektet er området omkring Æbelholtdam udlagt som lys-

åbent areal, og derfor ikke i modstrid med de landskabelige værdier dette 

sted.  

Om Freerslev-Harløse landbrugslandskab er der i analysen en anbefaling 

om, at det omkring Tjæreby Kirke er væsentligt at bevare oplevelsen af 

kirken og at området skal friholdes for bebyggelse, anlæg af nye større 

landbrug og tekniske anlæg. Projektområdet ligger på den vestlige side af 

Tjærebyvej og modsat kirken og dens omgivelser som er fredet, samt ud-

peget som sårbart og oplevelsesrigt i landskabskarakteranalysen. Derfor 

vurderes det, at skovrejsningsprojektet ikke vil forringe Tjærebys land-

skabsværdier, da værdierne er knyttet til landskabet omkring kirken øst 

for Tjærebyvej og altså modsat projektområdet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3 af 4 

HILLERØD 

KOMMUNE 

 

 

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter (beskyttede arter efter 

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver) som vil blive negativt påvirket af skov-

rejsningen. 

Projektområdet ligger ikke i et område der er udpeget med kulturhistori-

ske værdier eller geologiske bevaringsværdier. 

Beskyttet natur, sten- og jorddiger, vandløb, fortidsminder, fredninger, 

Beskyttelseslinjer, Natura 2000 områder, bilag IV-arter 

Der er beskyttede naturtyper og beskyttet vandløb (§3) inden for områ-

det. I bilag 3 til ansøgningen er vist at de beskyttede naturtyper ligger på 

lysåbne arealer, hvor der ikke plantes skov. Derfor vurderes det at skov-

rejsningen ikke strider mod naturbeskyttelseslovens § 3. I den sydlige del 

og et enkelt sted i den nordlige del er vist at der sker tilplantning op til § 

3 beskyttet natur. Det er et vilkår for godkendelsen, at der ikke plantes 

nærmere end 12 m fra beskyttet natur (§3). 

Der er et beskyttet vandløb, Æbelholt Å, op til den vestlige del af projekt-

området (fremgår af bilag 3). Området op til åen bliver ifølge planen holdt 

lysåbent. Det er dog et vilkår, at der ikke plantes eller etableres anlæg af 

blivende art nærmere end 5 m fra den øverste vandløbskant fra Æbelholt 

Å. 

Der er ikke beskyttede sten- og jorddiger eller fortidsminder inden for 

projektområdet.   

Samlet vurdering  

Det vurderes samlet, at der er taget højde for de landskabelige værdier 

og beskyttet natur i projektet.   

Bemærk at registrering af beskyttet natur er vejledende. Hvorvidt et areal 

efter naturbeskyttelsesloven er beskyttet afhænger af arealets faktiske 

tilstand. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden, herunder plante skov på 

beskyttet natur. 

Vær endvidere opmærksom på, at det ikke er tilladt at plante oven på 

dræn, som afvander anden mands ejendom. 

Andre tilladelser 

Efter museumslovens § 25 kan den, der udføre et jordarbejde, forud for 

igangsætning af arbejdet, anmode det lokale kulturhistoriske museum 

(Museum Nordsjælland. Mail post@museumns.dk) om en udtalelse om 

hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder.  
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Efter lovens § 27 skal jordarbejder standes, hvis der under arbejdet fin-

des spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal staks anmeldes til Mu-

seum Nordsjælland. Der henvises til at der skal søges en særkilt tilladelse 

ved museet, hvis der ønskes foretaget en dybere pløjning end hidtil for 

eksempel reolpløjning, forud for plantningen. 

Hvis anmeldelsen ikke er udnyttet fem år efter indsendelsen, bortfalder 

den. 

Klagevejledning 

I henhold til bekendtgørelsens om jordressourcens anvendelse til dyrk-

ning og natur nr. 1236 af 24. november 2017 § 9 stk. 3 kan kommunens 

afgørelse påklages til Landbrugsstyrelsen af ansøger, Landbrug og Føde-

varer samt af hovedorganisationerne af Danmarks Naturfredningsforening 

og Friluftsrådet.   

Klagen skal sendes til kommunen, der videresender klagen til Landbrugs-

styrelsen med kommunens bemærkninger.  

Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger fra den dag afgø-

relsen er meddelt. 

Landbrugsstyrelsen meddeler ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og 

sender afgørelsen til kommunen samt de klageberettigede organisation 

Kopi til orientering: 

Landbrug og Fødevarer info@lf.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité hilleroed@dn.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet i Nordsjælland nordsjaelland@friluftsraadet.dk 

 

Vedlagt ansøgningsskema med bilag 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirstine Thoresen-Lassen 
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